
Konstituerande Styrelsem öte
Arilds Hamnförening

Söndagen den 13 maj 2012 kl. 09.30
Rusthållargården

Protokoll

Närvarande: Jan E, Henrik W, Ulf J, Göran E, Lennart W, Max G, Lars B, Rolf L

1. Välkomnande. JEE
Ordftiranden öppnade mötet

2. Konstituering. JEE
Årsmötets val av ny styrelse är:
Ordförande: Jan E Eriksson omval på I år
Ordinarie: Rolf Lundgren sitter ytterligare 1 år.

Lars Bergwall sitter ytterligare 1 år.

Henrik Wettin sitter ytterligare | är.
Göran Elsmdn omval pä2 är
Ulf Jacobsen omval pä2 ät
Max Garsten sitter ytterligare 1 år

Suppleanter Lennart Wettin sitter ytterligare 7 är
Anna Fröberg Alm omval pä2 är

Styrelsen utsåg Rolf Lundgren till Sekreterare och Lars Bergwall till Kassör.

3. Föregående protokoll. RL
Upplästes, godkändes och lades till handlingarna

4. Årsmötet kommentarer. Genomgång av Lars Ahlgrens framförda synpunkter. JEE
Diskussion om Lars A inlägg. Ett förslag att aktivt minska hamnplatskön genom utbyggnad av
hamnen altemativt en slip öster om lilla pir presenterades och diskuterades. Beslöts att i första hand
undersöka slipaltemativet vad avser teknisk möjlighet, kostnader, finansiering och tillstånd och
presentera detta och utbyggnadsaltemativet ftlr nästa årsmöte. Jan E ansvarar fiör detta.

5. Firmateckning. JEE
Föreningens firma tecknas, ft)rutom av styrelsen i sin helhet, av styrelseordfloranden ensam elier
kassören jämte annan styrelseledamot i ftirening.

6. Ekonomi. LB
Resultatrapport. Budget för akterförtöjningar och Y-bommar : 160 000 kr. Budgeten för detta
ftirväntas hålla. Fortfarande viss oklarhet om vilka kostnader som skall belasta HK alternatir.t
hamnföreningen. Kassa :257 629.

7. Projekt Kätting och Projekt Y-bommar. Utvärdering och fortsättning. LB|JEE

I framtida budget skall en underhållskostnad flor akterförtöjningsanläggningar (kätting och Y-
bommar) ingå. Utvärdering av Y-bommar sker efter säsongens slut.

8. Uppsägning av gamla Båtplatskontrakt och utskick av nya plus ändring av Hamnordningen.
JEE
Jan E, Lars B och Lennart W hade möte med Bo Hansson I2l5 angäende ansvarsfördelning
båtägareftramnforening med tanke på av hamnloreningen arrangerade förtöjningsanordningar.
Hamnordningen ändrades (vg se bilaga punkt 7). Passus i båtplatskontraktet reglerar
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10.

ansvarsförhållandet. Lars kollar hur hamnforeningens forsäkring täcker skador som uppstår pga
defekter i akterfbnojningsutrustningen. Information till samtliga båtägare som utnyttjar
hamnföreningens akterförtöjningar om ftirtojningsregler skall ombesörjas av Henrik och Jan E.
Sfyrelsen godkänner lydelsen av nya båtplatskontraktet och hamnordningen. I punkt 8
hamnforordningen skall tilläggas att utläggning och upptagning av bojarna till av hamnen utlagd
akterförtöjning skall utfiiras av hamnkaptenen. Info om dessa skickas till medlemmama.

Städdag i Hamnen 2615 kL.10.00. HW.
Henrik W beställer container.

Rapport om ftirdelning av Tillf?illiga platser m.fl. löpande ärenden. HW

Tolv personer har sokt tillftillig plats under sommaren 2012. Tre personer har meddelat att de
sjösätter efter 15 juni. Senaste datum for anmälan av sen sjösättning var 115. Tord Wingren (plats
893) har meddelat atthan säger upp sin hamnplats och medlemskap i Hamnföreningen. Plats 893 2
m bred, ( for båtbredd max 1,70m) tilldelas ftirsta man på kölistan, Magnus Börjesson, i ftjrsta
hand. I andra hand Ann Ståhle. Rolf meddelar de berörda om detta. Noterades också att Magnus
hustru, Annika Börjesson, ärvde sin faders plats förra året. Henrik föreslår att de som har fasta
akterfortöjningar får betala en extra avgift. Beslut togs att frågan skall fortsatt diskuteras i styrelsen
under året och presenteras ftir nästa årsmöte. Besked om den av Hamnloreningen arrenderade
toaletten skall ingå i vandringsledsprojektet Skåneleden skall avkrävas de projektansvariga. I så fall
bör inte hamnloreningen bekosta ytterligare renoveringar ftir närvarande. Jan E hör med Göran
Lock angående detta. Inventering angående underhållprojekt i hamnen. Spelet behöver repareras.
Beräknad kostnad 10 000-20 000 kronor. Slipen: Stenarna som HK lade ut som fl,llnad under
plåten har migrerat och måste avlägsnas. Jan E begär finansiering från kommunen och hör med
Leif lor att ordna detta fore sommaren. Lagning och fyllning av defekter mellan stenarna behövs.
Målning av de stora vita bänkarna skall göras på städdagen. EIen på hamnen: Stora skador och
brister. Elskåpet på lilla pir behöver bytas. Alla el-lådor på stora piren behöver bytas inklusive
elskåp. Rören som innehåller kablar skadade och behöver bytas. Måste göras av elfirma. Offerter
begärs. Henrik och Göran ombesörjer detta. Högprioriterat! Beräknad kostnad omkring 50 000 kr.
Jan E tar upp om delar av detta arbete kan finansieras av kommunen.

Övriga frågor. Inga

Nästa möte: Söndagen l juli kl0930 på Rusthållargården
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Rotf Lundgren
Sekreterare

fu,r
Ordftirande
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